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Drage planinke in planinci, gorniki, ljubitelji gora, 

predvsem pa člani Planinskega društva IMP 

 

 
 

 

pisati uvodnik biltenu ob 40 letnici našega Planinskega društva ni mačji kašelj, saj vsi 

pričakujete, da bom povedal nekaj, česar glede delovanja Planinskega društva še ne 

veste. A ne gre tako, saj ste bili pri večini aktivnosti v minulih letih prisotni, saj so nam 

vsem gore domače in prijetne, v njihovem objemu nam je lepo. 

 

Pred začetkom pisanja tega uvodnika sem se pogovarjal s svojim prijateljem, ki 

vsakokrat pove kaj navdušujočega o svojih dveh vnukinjah, kot pač vsak dedek. 

Vprašal sem ga, če njegovi vnukinji že hodita v šolo. Začudeno me je pogledal, se 

nasmehnil moji nevednosti  in odgovoril, da je starejša tik pred koncem osnovne šole. 

Tako torej čas beži mimo nas, oziroma mi potujemo skozenj, saj se mi je zdelo, da je le 

nekaj let od tega, kar je postal dedek. 

 

Niti ni tako daleč dan, ko smo se zbrali na srečanju ob 30 letnici društva, a že je tukaj 40 

letnica delovanja našega Planinskega društva. Kaj pomembnega se je zgodilo v teh 

minulih 10. letih? Med spomine smo si vtisnili mnoge prehojene poti, da o številu 

korakov in podarjenih nasmehih ne govorim. Povzpeli smo se na mnogo vrhov, 

prehodili mnogo poti in se razgledovali po tej naši ljubi zemlji, ki nam ponuja toliko 

življenjskih radosti in energije. Prelili smo mnogo znoja, drug drugemu naklonili precej 

časa za druženje in klepet, namenili bližnjemu precej prijateljskih gest. Se družili, 
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klepetali, hrepeneli, plesali. Skratka,  v nam ljubih gorah smo stremeli za tem, da nam 

je bilo lepo. 

 

Pri pohajanju v teh 10. letih je nekaj las osivelo, marsikomu je zastal korak, saj je čas 

edini pravični sodnik. Poslovili smo se od mnogih, ki so bili naši prijatelji in sopotniki v 

gorah, a so prezgodaj  odšli med spomine.   

 

Seveda se nam je marsikdo tudi pridružil, saj je ugotovil, da mu je v naši družbi 

prijetno in na gorskih poteh tudi varno. 

 

Spoštovane in spoštovani, s ponosom in veseljem se oziram na minulih deset let 

delovanja Planinskega  društva IMP Ljubljana, saj nam je uspelo prehoditi in 

prevandrati vsa ta leta brez posebnih pretresov in neprijetnih dogodkov.  Vsak izmed 

članov društva je opravil svoje naloge po najboljših močeh  in znanju, vse v dobrobit 

društva in zadovoljstvo nas samih. 

 

Člani vodstva društva dobivamo z leti vedno več sivih las, a za nami prihaja nov rod 

navdušenih z novimi idejami in znanji, pred katerimi so novi planinski izzivi in 

podvigi. V prihodnost društva lahko zremo optimistično in s prepričanjem, da bomo še 

naprej obirali pota in stezice po domačih in tujih gorah.  

 

Vodstvo društva je  v tem obdobju pustilo svoje sledi, a uvodne besede ob naslednji 

okrogli obletnici bo napisalo drugo pero. 

 

Še na mnoga druženja ter prijetne in varne poti! 

 

 

December 2017 

 

Janez Seliškar 

Predsednik PD IMP  
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Dal sem se zapeljati svoji lenobi in sem rajši sledil udobnim potem, ki so me vodile navzdol namesto 
navzgor, in tako odlagal napor vzpenjanja, dokler nisem prišel do prepričanja, da nikdar ne bo 

mogoče, da bi kdo s hojo navzdol prispel v višave. 
Francesco Petrarca 

 
 

Nekateri starejši člani planinskega društva IMP se še dobro spomnijo, kako so 

sindikalne izlete pogosto usmerili v gore in s tem tlakovali pot organiziranemu 

planinstvu v bodočem društvu.  

 

Ideja o ustanovitvi društva se je rodila med prijatelji – sodelavci, ki so že od leta 1971 

redno organizirali pohod na Triglav v okviru sindikalne dejavnosti in tako je leta 1976 

ob taki priliki ideja prerasla v dejanje. Vodilno vlogo so imeli planinci iz IMP Ten-a in 

Trate. 

 

23. decembra 1977 so pripravili ustanovni občni zbor Planinskega društva IMP, ki se 

ga je udeležilo 60 ljubiteljev gora in na katerem so bila sprejeta tudi Pravila PD.  

 

V register društev pri Upravi za notranje zadeve Skupščine mesta Ljubljana je bilo 

vpisano pod zaporedno številko 813 z odločbo št. 10711-024-92 z dne 31.1.1979. 

 

Planinsko društvo IMP deluje v skladu s sprejetimi Pravili planinskega društva, ki so 

bila prvič sprejeta na ustanovnem občnem zboru in spremenjena v skladu s 

spremembami republiške zakonodaje v letu 1998, ko je bilo PD IMP tudi z odločbo 

ponovno vpisano v register društev. Nazadnje so bila Pravila spremenjena na podlagi 

Zakona o društvih (Ur. list RS. Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, 

sprejetega 14.04.2012 na Občnem zboru društva 29.05.2014. Pravila določajo delovanje 

društva in razmerja do članov društva, organiziranost oziroma organe društva, 

finančno poslovanje in priznanja. 

 

Vsi naši dosedanji predsedniki pa so bili: 

 Rado Šegula 1977 – 1982 

 Alojz Kosi 1982 - 1997 

 Janez Seliškar 1998 - ...... 

 

ORGANIZIRANOST PD IMP 

 

Od zadnjega poročila o številu članstva pred desetimi leti se je to zelo spreminjalo, 

predvsem pa nezadržno upada. Značilnost članstva je tudi vse višja poprečna starost 

planink in planincev, kot da bi srednja generacija ne imela več časa in volje za 

sprostitev v naravi. 
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Planinsko društvo vodi Upravni Odbor. Trenutno šteje upravni odbor 11 članov in 

sicer:  

o Janez Seliškar - predsednik,  

o Andrej Stuchly – podpredsednik in vodja vodnikov,  

o Irma Erjavc - zapisnikarica,  

o Ljuba Brank – pomočnica zapisnikarice 

o Andreja Godec - blagajničarka,  

o Naja Kavčič – vodja markacistov 

o Marjan Strle - praporščak,  

o Slavko Kenda, skrbnik spletne strani  

o Emil Klobčaver – član 

o Marina Kušar – član 

o Tone Lah – član. 

 

V vsej svoji zgodovini se je UO PD IMP sestal 491-krat, samo v zadnjih 10 letih 130-

krat, o dejavnostih so vodeni tudi zapisniki. Zadnja, ki opravlja to odgovorno delo, je 

Irma Erjavc. Razen za prvih 5 let obstaja tudi arhiv celotne dokumentacije o poslovanju 

društva, kar je gotovo izjemno pomembno. 

 

Organa društva sta tudi častno razsodišče v sestavi: Katja Kadiš, Gašper Jalen in Slavko 

Tancek in nadzorni odbor v sestavi: Alenka Temlin, Ines Rutar in Irma Erjavc. 
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Posebej je potrebno izpostaviti člane društva, ki so z nami od ustanovitve in  z 

najdaljšim stažem. To so Požar Marjan, Stanka, Aleš in Edita in Lah Anton (umrl 

avgusta 2017) in Marlena, ki so člani od leta 1976. Od leta 1978 pa še Videnič Marko in 

Gradišek Anton. Sledijo še Janez Seliškar od leta 1980, Zdravko Miklavčič od leta 1981, 

Andrej Trdina od leta 1983, itd. 

 

 
 
 

Del članov upravnega odbora PD IMP 2017 

 

 

Planinsko društvo IMP je svoj prapor razvilo septembra 1982 na izletu v neznano, 

katerega cilj je bila Gospodična na Gorjancih. Tja so se planinci pripeljali iz Ljubljane 

preko Vojskega ??? - ampak to je običajen način potovanja pri izletih v neznano – skoraj 

do konca ne uganemo, kam nas bo organizator zapeljal. 

 

Od leta 2006 dalje je praporščak Marjan Strle. 

 

 
DELO MARKACISTOV 

 

Vzdrževanje planinskih poti je ena izmed osnovnih nalog planinskega društva, saj so 

dobro vzdrževane in označene poti pogoj za varno hojo v gore. 
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1999 leta so se tako izobrazili tudi trije markacisti in svoj odsek ustanovili leta 2000. 

Danes to delo strokovno opravljata markacistki Naja Kavčič in Andreja Godec z 

različnimi prostovoljci iz vrst članov planinskega društva in simpatizerjev.  

 

Planinsko Društvo IMP skrbi za posamezne odseke na naslednjih planinskih poteh: 

 

 Ljubljanska Mladinska planinska pot (LMP) Kucelj-Grosuplje-Županova jama-

Turjak (planinska pot št.959, 961) 

 Pot Dolomitskega odreda Dragomer-Ključ (planinska pot št.1539 

 

Pot LMP v dolžini 27 km so tudi posneli. Posebej so bili markacisti dejavni po žledu 

leta 2014, ko so najprej poti pregledali in ugotovili prehodnost in se v naslednjih akcijah 

lotili čiščenja v svoji pristojnosti. 

 

Poleg skrbi za navedene poti, se naši markacisti udeležujejo tudi akcij drugih društev 

ko na primer:  

 Obnova poti na Slivnico, na pobudo OPP Notranjske 

 Obnova planinskih poti ki vodijo na Snežnik, za katere skrbi PD Snežnik-

Loška dolina 

 

V zadnjih 10 letih so tako izvedli 26 akcij, opravili 424 ur prostovoljnega dela, akcij pa 

se je udeležilo med 2 in 7 udeležencev. 
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VODNIŠKI ODSEK 

 

V vseh 40 letih se je v našem društvu izmenjalo 15 izšolanih vodnikov različnih 

težavnostnih stopenj. PD IMP je vsa leta posebno skrb posvečalo izobraževanju 

vodnikov, saj je morala biti ekipa za tolikšno zanimanje pohodnikov vedno dovolj 

številčna in usposobljena. V zadnjih letih se je zgodilo kar nekaj vodniških sprememb. 

Janez Seliškar je zaključil svojo pestro in izjemno bogato vodniško pot, ko je bil glavna 

vodniška sila 29 let. Tu sta še Katja Kadiš in Urša Kozjek, ki zaradi zdravstvenih težav 

trenutno ne moreta voditi tur. K sreči pa smo dobili podmladek dveh svežih vodnikov 

Nežo in Blaža, ki sta iz mladinskih voditeljev letos napredovala v vodnika in že 

razpisujeta svoje izlete.  V zadnjih 10 letih so se izšolali: 

 

 2006 Gašper Jalen opravil izpit kategorija B in D, 2007 pa prejel licenco 

 2016 Blaž Erjavc je opravil izpit za kategorijo A, 2017 pa prejel licenco 

 2016 Neža Erjavc je opravila izpit za kategorijo A, 2017 pa prejela licenco 

 

Ob koncu leta 2017 so naši registrirani vodniki: 

 

      kategorija 

leto 

pridobitve 

1 JALEN Gašper A B D 2006, 2007 

2 KADIŠ Katja A B D G C E H 1992, 2005 

3 RUTAR Ines A B 2004 

4 KOZJEK Urška A B 1996 

5 POGAČNIK Urša A B 2000 2003 

6 SELIŠKAR Janez A B D 1988 1997 

7 STUCHLY Andrej A B C D 2001- 2004 

8 ERJAVC Blaž A 2017 

9 ERJAVC Neža A 2017 

     

 
V letu 2006 je PD IMP podprlo šolanje prvega varuha gorske narave, saj želimo planinci 

in planinke PD IMP kar največ prispevati k ohranjanju naše prelepe narave in kulturne 

krajine tudi za naše zanamce. Naše društvo je imelo tudi gorskega stražarja. Ob 40-

letnici moramo ugotoviti, da se s tem področjem v društvu namensko ne ukvarja nihče 

več.  

 

Vodniki se trudijo, da bi zagotovili dokaj pestro dogajanje preko vsega leta za vse 

skupine udeležencev, kar jim zaenkrat uspeva. 
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NAŠE AKCIJE SKOZI ZGODOVINO 

 

Planinsko društvo IMP je v zadnjih desetih letih organiziralo več, izvedlo pa v poprečju 

24 izletov na leto ali v zadnjih 10 letih 240 planinskih pohodov in izletov po domovini 

in tujini. Poprečna udeležba na pohodu je 13 planincev. Predvsem slabo vreme je bilo 

krivo, da je v letnem programu predviden izlet, odpadel. 

 

Glede na število članov, ki na žalost stalno upada, planinci in planinke pa smo  tudi vse 

starejši, tudi množičnost na naših izletih ni več pravilo. 

 

 
 

Društvo organizira več izletov, ki so namenjeni predvsem druženju (Neznano, Ključ, 

Gremo skupaj v visokogorje), največja skupina je seveda skupina lahkih do zahtevnih 

enodnevnih pohodov, s trajanjem nekako 5 – 8 ur. Seveda pa ne moremo pozabiti na 

najbolj zahtevne gorske sladokusce, katerim pripravimo tudi kaj težjega, daljšega in 

bolj avanturističnega. Take ture trajajo preko 10 ur, poleg psihofizične kondicije pa 

zahtevajo tudi določene spretnosti rednega ukvarjanja z gorništvom.  

 

Poseben poudarek smo zadnja leta namenili vzgoji mladih planincev, ki jim 

namenjamo več posebnih izletov primernih njihovi starosti in sposobnostim. 
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Županova jama 2017 

 

PROGRAM IZLETOV 

 

Program izletov, tur in pohodov za posamezno leto, je na predlog članstva in 

vodnikov, sprejemal občni zbor in vsebuje 3 do 4 praviloma enodnevne izlete na mesec 

ter je pripravljen tako, da vsakdo najde sebi primerno turo. Na programu so tako lahke 

kot tudi zelo zahtevne ture. Pozimi in v času, ko je visokogorje zasneženo izberemo 

poti za nabiranje kondicije, v visoki planinski sezoni pa obiščemo atraktivnejše vrhove 

širom po Sloveniji in zamejstvu. 

 

Vse od leta 2009, ko je bil zadnjič izveden tri dnevni pohod na in v okolico Triglava,  pa 

organiziramo dva ali tri dnevna srečanja pod naslovom »Skupaj v visokogorje«, ko se 

zbere večje število udeležencev, ki se razdelijo v več skupin glede na težavnost 

organiziranih pohodov v okolici izbrane lokacije.  

 

leto Lokacija 

2010 Koča Petra Skalarja – Kaninsko pogorje 

2011 Vrhovi nad Planino Razor   

2012 Vrhovi nad Klemenčo jamo 

2013-14 Neizveden 

2015 Zelenica z okolico  

2016 Vrhovi nad Kranjsko kočo na Ledinah 

2017 Prečenje Pohorja 
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Tudi na Triglav smo še našli pot, 2009 

 

 

Kar nekajkrat smo zašli tudi v sosednjo Hrvaško, tudi Bosno in Hercegovino, pa  

italijanske in avstrijske gore smo redno obiskovali. Med zahtevnejšimi vrhovi so bili 

med drugimi Säuleck (3086 m) leta 2009, Hafner (3076 m) leta 2011, Mangart-Ferrata 

Italiana leta 2011, Kukova špica leta 2012, Montaž po Via Amalia Divja koza, Bukovnik, 

Rabeljske špice, prečenje Via della Vita – Mangart, Grintovec čez Jurjevec, Cjajnik – 

Košutnikov turn in drugi, vsako leto vsaj nekaj.  

 

Poleg domačih gora vodniki redno vodijo tudi preko meje, kjer pohodniki spoznavajo 

tudi tuje gore. Najpogosteje je to bilo v Italiji: tu so redni obiski Zahodnih Julijcev, 

Karnijskih Alp (Sernio, Veliki Koritnik, Monte Chiavals), več dnevni trekingi v 

Dolomite (Civetta, Pala di San Martino, Sorapis in Antelao, Brenta). Sledi Hrvaška 

(Učka, Velebit, Paklenica, Zrmanja, Crnopac, Dinara), pa tudi Avstrija (Zirbitzkogel, 

Sauleck, Hafner, Sonnblick, Petzek) 

 

Zadnjih nekaj let za člane društva vodniki redno organizirajo tudi letno in zimsko 

usposabljanje gibanja v gorah. 
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Treking v pogorju Brente, 2014 
 

Otrokom namenjamo vse večjo pozornost, saj se zavedamo, kako pomembna je 

pomladitev društva. Tako že od leta 2011 organiziramo tradicionalno pustno sankanje. 

Večinoma je to v Krnici, kjer je ob vikendih odprta koča. V iskanju dobrih snežnih 

razmer pa smo se sankali tudi z Velike planine.  

 

Organizirali smo dva otroška tabora v Kamniški Bistrici, kje so otroci brez staršev prišli 

spoznavat gorski svet. Kar nekaj je bilo samostojnih otroških izletov, zdaj pa večinoma 

otroke povabimo na ustrezne lažje izlete, da se starejši udeleženci ne počutijo preveč 

zapostavljene. 

 

IZLETI V NEZNANO 

 

Izleti v neznano so nekaj posebnega in so prav tako tradicionalni. Posebna komisija pri 

upravnem odboru izlet skrbno pripravi. Poskrbi, da ni preveč hoje (do 3 ure), izbere 

atraktivne cilje, kjer se pohodniki seznanijo s kulturnimi in zgodovinskimi značilnostmi 

naše dežele, dan pa se zaključi v veselem vzdušju ob dobri hrani in glasbi. V 

posameznih letih se je izletov udeležilo do 40 planincev vendar zadnja leta število zelo 
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upada. Zgodilo se je tudi, da je izlet zaradi premalo prijav odpadel. Vsi izleti v neznano 

v zadnjih 10 letih: 

 
Zap. 

številka 

 

datum 

 

Lokacija 

Število 

udeležencev 

30 2007 Krim-Rakitna 28 

31 2008 Reška planina 43 

32 2009 Pokljuka 38 

33 2010 Logarska dolina, Klemenča jama 34 

34 2011 odpadlo - 

35 2012 Limbarska gora 35 

36 2013 Bogenšperk, Temenica 35 

37 2014 Pokljuka 34 

38 2015 Vipavska dolina 28 

39 2016 Poljanska dolina 26 

40 2017 Golte 25 

  

 

 
 

Proti Limbarski gori, 2012 

 

 

DAN PLANINCEV PD IMP 

 

Leta 2002 se je upravni odbor planinskega društva odločil, da začne 29. maja 

tradicionalno prirejati dan planincev PD IMP na Šmarni gori. Razlog za tako odločitev 

je bil, da je bil na ta datum 1914 leta rojen Bernard Klobučar »oča«, naš dolgoletni 

mentor in učitelj na planinskih pohodih doma in v tujini.  
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Od leta 2013 dalje so ta srečanja v Mostecu v Ljubljani, saj je članstvo odločilo, da je to 

vsestransko primernejša lokacija za  tako srečanje. 

 

 
 

Srečanje generacij planincev, članov PD IMP v Mostecu 2016 

 

MLADINSKA SKUPINA 

 
Vse na svetu je najprej majhno ... in potem raste.  

Tudi ljubezen do narave in do gora. 

 

Mladinska skupina, kot že samo ime pove, združuje mlade vseh starosti – od vrtčkarjev 

in šoloobveznih otrok, do študentov, ki že imajo odgovornejše vloge animatorjev, 

mentorjev in vodnikov, na koncu pa tudi vse odrasle, ki bomo vedno mladi po srcu. 

Vsi, ki soustvarjamo mladinsko skupino čutimo, da imamo pri svojem delu zelo 

pomembno nalogo. Z veliko odgovornostjo in rahločutnostjo se namreč ukvarjamo s 

tisto najmanjšo iskrico otroške zagnanosti, da bi iz te majhne iskrice vzgojili veliko in 

gorečo ljubezen do gora in narave. Naš cilj je vzgajati. Da bi iz cicibana planinca zrastel 

dobrovoljen in vztrajen mladi planinec, ki zna občudovati naravo. Tega mladega 

planinca pa učimo, da smo ljudje del narave, zato naj vedno živi v sožitju z njo. 

 Nagrada za vložene napore so nasmejani obrazi, dobra volja, prijetno druženje in mir 
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v srcu, ki ga planinci še posebej občutimo ob razgledih z osvojenih vrhov.  Planinci smo 

odprti ljudje, zato smo v vsakem trenutku pripravljeni medse sprejeti nove 

nadobudneže. Vedno smo veseli novih obrazov, novih izkušenj, novih znanj in svežega 

vetra. Veseli smo, da lahko skupaj zorimo v dobre, sočutne in osebnostno zrele ljudi, ki 

nam prostovoljstvo v planinski dejavnosti pomeni priložnost vplivati na to, kje in kako 

bodo živeli naši vnuki in pravnuki. 

 

 

 
 

Otroški tabor 2014 Kamniška Bistrica 
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SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI 

 

Planinsko društvo IMP zadnjih 10 let redno sodeluje PD REGA Log pri organizaciji 

pohoda na Ključ.  

 

Zadnjih nekaj let skrbijo za pot naši markacisti sami, že 40 let pa organiziramo aprilski 

spominski pohod od Dragomera čez Ferjanko do doma na Ključu. 

 

Člani PD IMP so in še sodelujejo tudi v organih Planinske zveze Slovenije (mladinska 

komisija, vodniška komisija). 

 

 
Ključ 

 

 

40 LET JE DOLGA DOBA 

 

Štirideset let je dolga doba. Še posebej dolga za ljubiteljsko društvo, kot je naše. V tem 

času je nastala nova država Slovenija; podjetje, čigar ime nosimo se je močno 

spremenilo. Pomoč, ki smo je bili deležni v prvih letih, se je bistveno zmanjšala, 

podjetja vse težje prispevajo sredstva za ljubiteljsko dejavnost,  pa vendar kljubujemo 

in vztrajamo pri naši dejavnosti. 

 

V našem društvu so združene dolgoletne izkušnje, mladostna zagnanost, skromnost, 

vztrajnost in malo trme. V naših vrstah se vedno najdejo mlade generacije, ki jim gore v 
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naši družbi prirastejo k srcu. Vse bolj stresen vsakdan sili ljudi k aktivnostim in kaj je 

prijetnejšega kot v prelepem okolju neokrnjene narave gora nabirati si novih moči?  

 

Človek, še posebej gornik, je vztrajno bitje, ki zlepa ne omaga. Obisk tujih gora pa je 

vedno podkrepil mnenje nas vseh, da so naše gore vsega občudovanja vredne, da je 

naša narava še vedno ohranjena do te mere, da jo je vredno čuvati tudi v bodoče in za 

naše zanamce.   

 

 
 

Izvir Triglavske Bistrice 
 

 

 

Življenje je kratko, pridobivanje izkušenj dolgotrajno, ugodna 

priložnost redka, izkušnja varljiva, odločitev pa težka. 

(Hipokrat) 

 

 

Ne bojimo se za našo prihodnost! 



 19 

SPOMINI 

 

 
 

Naša vodniška bodočnost – Blaž (desno) in Neža 

 

Posebna izkušnja iz otroškega tabora: 

Do sedaj smo v društvu  izpeljali dva otroška tabora. Prvi je trajal dva dni, drugi pa 

zaradi neugodnih vremenskih razmer samo en dan. V teh dneh so se otroci umaknili iz 

vsakodnevnega ritma življenja. Čas na taboru jim je tekel drugače. Tu niso imeli 

računalnikov in drugih elektronskih naprav. 

  

Drugi tabor  smo preživeli pod velikim  šotorom pri ledeniškem balvanu Lepi kamen 

nad Kamniško Bistrico. Postavili smo ga skupaj z otroci in vanj znosili našo prtljago. 

Zatem smo se odpravili na krajši sprehod po okolici. Med potjo smo nabirali jagode in 

se zabavali. Začelo se je oblačiti in pojavile so se prve dežne kaplje. Oblekli smo si 

vetrovke in pelerine in se napotili proti Spominskemu parku v Kamniški Bistrici, ki je 

posvečen spominu gornikov, ki so svojo življenjsko pot sklenili v Kamniških planinah. 

Tu se je dež še okrepil, zato smo odhiteli proti Domu v Kamniški Bistrici. Tu smo se 

segreli in malo okrepčali. Ko je dež ponehal, smo se odpravili proti našem tabornem 

prostoru. Tu pa nas je pričakal šotor, poln vode. Vsa prtljaga je stala v vodi in v šotor je 

tekla voda iz vseh strani. Otroci so se zabavali in skakljali po lužah. Glede na navedene 

razmere se je vodstvo tabora odločilo, da vse pospravimo in odidemo domov. 

Otroci tega niso bili veseli, saj so se morali predčasno vrniti domov. Tudi takšno 

izkušnjo je treba doživeti. 
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V SPOMIN 
 

 

 
 

Zdravko Nastran, dolgoletni podpredsednik UO PD IMP 

 

 

 
 

Tone Lah, po stažu najstarejši član PD IMP, umrl avgusta 2017. 
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December na Obirju 

 

 
Dinara 2014 
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Kolovrat 2012 

 

 
Kukova špica 

 



 24 

 
Na Krofičko 

 

 
Na Porezen so šle tri generacije 
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S poti na Briceljk 

 

 
S poti na Strmo peč 
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Skupaj v visokogorje - planina Razor 

 

 
Tudi zgodovina je v gorah - Tonocov grad nad Kobaridom 
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Usposabljanje na Okrešlju 

 

 
Čez Cjajnik na Košutnikov turn 

 

 


